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Siden sidst: 

Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende 

arrangementer: 

Kursus i hjertemassage 

Den 3. og 4. marts havde foreningen arrangeret kursus i hjertemassage. Kurset 

blev afholdt i vore klublokaler med 32 deltagere, hvilket må betegnes som 

overvældende og vil blive gentaget, såfremt der er behov herfor. 

Opstartsmøde 

Sæson 2015 startede traditionen tro med opstartsmøde på Sct. 

Jacobiskolen den 22. marts kl. 14..00 med kaffebord. Der var en 

meget pæn tilslutning med mange nye ansigter, hvilket lovede 

godt for den kommende sæson. 
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Første træningsaften  

Var den 31. marts og der er arrangeret ture hver tirsdag frem til 

den 1.9., hvor vi slutter for denne gang. 

Der er hen over forår og sommer blevet arrangeret rigtig mange 

spændende ture rundt i den nærmeste omegn, og bestyrelsen vil 

hermed takke alle de vakse turfører for et godt stykke arbejde. Vi 

håber I er parate med endnu flere ture i den kommende sæson, 

idet vore ture bliver mere spændende, når vi kommer forskellige 

steder hen. Vi må alle sande, at der er mange skønne steder i 

Varde og omegn, som vi ikke ville få at se, hvis ikke vi mødte op til 

de ugentlige træningsaftener. 

Er der medlemmer som har forslag til en tur, skal man ikke holde 

sig tilbage, men melde sig til bestyrelsen. Er man ikke dus med 

tilrettelæggelse af længden (5 eller 10 km) kan man få hjælp. 

Der vil også altid være brug for tilgang af nye turfører, hvorfor 

interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen. 

Der har hen over sommeren været et vigende antal til vore 

træningsaftener, hvilket vi fra bestyrelsen side har beskyldt det 

dårlige vejr for. For til trods for at vores forhenværende formand 

har bedyret, at hun havde en aftale med vejrguderne om, at det 

ikke regner om tirsdagen mellem kl. 19 og 21, må vi nok erkende 

at der har været indtil flere tirsdage hvor aftalen ikke er blevet 

overholdt. Det er nu engang lettere at blive hjemme, når det 

regner, frem for når solen skinner. 
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Udflugten til Thurø 

Vores ”rejseleder” var som altid 

velforberedt til en god tur til 

Thurø, som var godt belagt med 

en fyldt bus med 51 glade 

landstrygere.

 

 

Straks efter ankomsten til Thurø, 

begav vi os ud på de afmærkede 

ruter i det skønne fynske landskab. 
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Terrænget var meget 

mere kupperet end vi 

er vant til fra Varde, 

så det var noget der tog til lårbasserne.  

 

 

 

Der var 

heldigvis 

indlagt rast, så 

vi kunne få depoterne fyldt 

grundigt op igen. 
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For os der kun gik 10 km var 

der tid til at se kirken og den 

meget smukke kirkegård 

 

 

 

Den smukke altertavle og de 

fine udskæringer 

 

 

En fin lille kirke som uden tvivl 

var et besøg værd. 
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Stafet for Livet i Ølgod 13. og 14. juni 

Landstrygerne havde tilmeldt et hold, hvor foreningens 

medlemmer gik 2.045 omgange à 400 m, eller 818 km. Hvor meget 

det skæppede i den samlede kasse har vi ingen oplysning om, men 

det har uden tvivl givet et godt beløb til det gode formål. 

 

Sct. Hans vandring med bål og kaffe den 16. juni 

Var flyttet til Varde Sommerland hvor der bl.a. andet var gratis 

brænde og megen plads. 

Det var en stor succes og vil blive gentaget til næste år. 

 

Udflugt til Hjerl Hede den 23. august 

I strålende solskin tog 40 glade landstrygere af sted til Hjerl Hede, 

hvor vi først fik en rundvisning og 

fortælling omkring landsbyens 

grundlægger, hvorefter vi gik en tur 

i det smukke landskab med flotte 

lyngbakker. Desværre var lyngen 

ikke rigtig sprunget ud, men smuk 

var det. 

Buschaufføren havde lavet kaffe til 

os, som vi fik med Bentes kage til, før turen gik tilbage til Varde. 

Tak til alle for en god dag. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling, tirsdag den 20.10.2015 kl. 19.00 i 

klublokalerne, Rådhusstræde 5, Varde. 

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandsberetning 

4. Fremlæggelse af regnskabet ved kasseren 

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 

dage før generalforsamlingen 

6. Valg af bestyrelse 

Følgende er på valg efter tur: 

Rosa Ohrt (modtager genvalg) 

Vagn Ohrt (modtager genvalg) 

Richard Lauridsen (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af suppleant: 

Følgende er på valg: 

Kjeld Petersen (modtager genvalg) 

Irene Riber (modtager genvalg). 

8. Valg af revisor 

På valg er: 

Anna Marie Olesen  

Bente Lauridsen  

9. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen er der fælles kaffebord og herunder uddeling af 

pokaler til ”Årets kilometersluger” og ”Årets trofaste”. 

Af hensyn til kaffebordet bedes man tilmelde sig til generalforsamlingen 

senest den 13.10.2015 på mail eller til bestyrelen. 
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Julefrokost 2015 

                                                            

Landstrygernes julefrokost afholdes lørdag den 14. november 2015 kl 11.00 

Mødested: Vestparkens Hus, Isbjerg Møllevej 4b, Varde. 

Vi starter med en rask travetur på ca. 5-7– km. Frokost kl. 13.00. 

Prisen for julefrokosten er kr. 170,- pr. person. 

Betaling og tilmelding senest den 1. november 2015 

Tilmelding til Hanne Petersen, Ølgodvej 16, 6800 Varde, tlf. 75260358 

eller e-mail: landstrygerne@hotmail.dk 

Indbetaling til reg. nr. 7700 konto 1116771. 

Medbring evt. sange eller andet festligt underholdning. 

Alle bedes medbringe gave til en værdi på ca. kr. 25,00—30,00 

til det årlige pakkespil. 

Drikkevarer kan købes til sædvanlig billig pris. 

Festudvalget håber på stort fremmøde. 
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Program for den resterende del af 2015 

01.09.2015 

Sidste træningsaften, som afsluttes traditionen tro med smørrebrød på Sct. 

Jacobiskolen. 

Tilmelding senest den 25.08.2015 

Pris kr. 60,00. 

06.09.2015  

Karlsgårdedag hvor Landstrygerne arrangerer løb for børnene. 

Alle er velkommen.  

13.09.2015 

Naturvandring i Kærgård Plantage. 

Der er 5 og 10 km’s ruter.  

Turen går fra P pladsen på Kærgårdsvej, gennem den dejlige natur ”De 

tilsandede ege” til klitterne ved Vesterhavet og tilbage over heden gennem 

plantagen til udgangspunktet. 

Tid: kl. 10.00. Mødested: P pladsen på Kærgårdsvej ca. 1 km nord for vejen til 

Vrøgum. 

Der arrangeres samkørsel fra P pladsen, Havnepladsen i Varde kl. 9,30. 

Turleder: Rosa og Vagn Ohrt. 

20.10.2015  

Generalforsamling kl. 19.00 i Klublokalerne, Rådhusstræde, Varde. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

På valg er Rosa og Vagn Ohrt samt Richard Lauridsen. 

Richard Lauridsen modtager ikke genvalg. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til 

formanden senest den 13. oktober 2015. 

14.11.2015 

Julefrokost 

Der henvises til invitationen nævnt andet sted i dette blad. 
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06.12.2015 

Julemærkemarch til støtte for Julemærkehjemmene i Danmark. 

Startsted: Det gamle Posthus, indgang fra Engdraget. 

Starttid: kl. 9-11 afmærkede ruter 5 og 10 km. 

Startkort købes før påbegyndelse af ruten.  

Alle skal være i mål kl. 14:00. 

Vi håber på stor tilslutning ikke kun fra klubbens medlemmer, men tag familie, 

venner og naboer med på turen. Det går til et godt formål. 

Startgebyr kr. 20, incl. diplom kr. 30 og incl. medalje kr. 60. 

Overskuddet går ubeskåret til julemærkehjemmene i Danmark.  

 

Marcherne er åbne for alle, men deltagelse sker på eget ansvar og 

gennemføres uanset vejret. Da de fleste marcher går gennem naturskønne 

områder med skov og lyng, må rygeforbud uden for rastepladserne tages som 

en selvfølge. I øvrigt holdes de almindelige færdselsregler.  

Hunde skal føres i snor. 
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Bestyrelsen: 

Formand Vagn Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

tlf. 75 22 28 22 mobil 20 14 98 22 mail: 

vagn.ohrt@mail.dk 

Næstformand/   Richard Lauridsen, Sletten 23, Varde 

Sekretær: tlf. 97 44 36 26 mobil 40 46 67 73 mail: 

rclr@adslhome.dk 

Kasserer: Lene Hansen, Kærhøgevej 21, Varde 

                                    tlf. 75 22 41 25 mobil 20 28 41 25 mail: 

lrechnagel@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem:  Hans Hansen, Laboratorievej 4. Varde 

Bestyrelsesmedlem.: Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

 tlf. 75 22 28 22 mobil 40 15 98 22 mail: 

vagn.ohrt@mail.dk 

Suppleant 1: Kjeld Petersen, Ølgodvej 16, Stundsig, Varde 

 tlf. 75 26 03 58 mobil 24 45 73 58 mail: 

stundsigglskole@live.dk 

Suppleant 2:  Irene Riber, Vibevej 11, Varde 

 tlf. 28600824, mail: irenearly@bbsyd.dk 

Revisor:  Anna Marie Olesen, Vejrup, Bramming 

Revisor:  Bente Lauridsen, Sletten 23, Varde 

Bankkonto: 7700 1116771. 

e-mail landstrygerne@hotmail.dk  

Hjemmeside: www.Landstrygernevarde.dk   

mailto:landstrygerne@hotmail.dk
http://www.landstrygernevarde.dk/

